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CoNTMTAçÃO DE EMEEËSA PARA PRESTAçÃO

coNTRATO No 094/2020
PROCESSO No 075/2020
otsPENsA No. 021/2020

DE sERvtços DE ALTMENTAçÃo Dos PActENTES
E FUNcIoNÁRIos No HoSPIÏAL DE CAMPANHA
OO ITIUHíCÍPIO OO PAULISTA/PE, QUE CELEBRAM
o MUNIGIPIo Do PAULISTA/PE E A EMPRESA
INOWA SOLUçÕES EM FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI. NA FORMA
ABAIXO:

O WtUNtCÍptO DO PAULISTA, pessoâ jurÍdica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhâes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/000'1-17, por meio do
Fundo Municipal de Saúde, instituÍdo sob o CNPJ n" 09.251.115/0001-23, com sede àAv Prefeito
Geraldo PinhoAlves,222, Maranguape l, CEP: 53441-600, neste ato representada, nos termos do Decreto
Municipal no 2012017, pela SecretáÍia de Saúde nomeada através da Portaria no 00412017 , Sra. Fabiana
Damo Bernart, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o no PE-CD-9160, portadora
Cédula de ldentidade n0 7,032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059.682.224-33, residente e
domiciliada na cidade de ReciÍe/PE. doravante denominado simolesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: INOWA SOLUçÔES EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
ElRELl, pessoa jurÍdica de direito privado, inscÍita no CNPJ/MF 28.637.117l0001-08, com sede na Rodovia
PE 01, 234, Santa Tereza, Olinda/PE, CEP: 53.010-580, neste ato, representada por seu titular, Sr. Wasti
Barbosa Felix, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de ldentidade n" 2.256.219 SSP/PE,
inscrito no CPF/MF no 47 5.6?5.104-82, residente e domiciliado na RuaAvenida Governador Carlosde Lima
Cavalcante, 3037, ap. 703, Casa Caiada, Olinda/PE, CEP: 53.130-555, doravante denominado
CONTRATADA,

FUNDAMENTAçÃo runíorcl:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Dispensa no 02112020,
com base no Artigo 40, da Lel Federal no 13,97912020, que dlspõe sobre_ as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde púbtica de ímpoftância internacional decorrente do coronavlrus responsável pelo
sufto de 2019: elaborada pela Comissão Permanente de Licitação de Saúde, instituÍda por meio da Portaria
no.07812020, detada de 21 de janeiro de 2020, regida pela Lei 8.666/1993 e suas alteragÕes posteriores,
cujo Procosso no 07512020, com todos seus anexos e, principalmente, a proposta da CONTRATADA'
juntamente com o OfÍcio n'561/2020, da Secretaria de Saúde, que solicita a lavratuÍa deste contÍato
integra o presente, independentemente de transcriçâo.

cLÁusuLA PR|ME|RA - Do oBJETo

1.1. constituiobjeto deste contrato a coNTRATAçÃO DE_EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS
DE ALIMENTAbÃO DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS NO HOSPITAL OE CAMPANHA DO

MUNICÍPfO DO PAULISTA/PE. tudo em conformidade com o especificado no Processo no 07512020,

Dispênsa no O21I2O2O e seus anexos, bem como na proposta da CONTRATADA, que passam a integÍar
este instÍumento, independente de transcriçâo.

cr-Áusula seouruoa - Do vALoR Do coNTRATo

2.1. O valor total do presente contrato é de R$ 262.008,00 (duzontos e
confoÍme proposta da CONTRATADA.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401-441. \
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulista. oe.qov. br CNPJ 10 408.839/0001-

e dois mil ê oito rêai3),



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESJEJUM 60 UND 5,02 301,20 9.036,00 27.108,00

ALMOÇ0 '60 UND 9,00 540,00 16.200,00 48.600,00

JANTAR bu UND 8,75 525,00 15,750,00 47.250,00

LANCHE 180 UND 3,80 684,00 20.520,00 61i560,00

ALM0ÇO 60 UND 9,70 582,00 17.460,00 52.380,00

JANTAR 30 UND 9,30 279,00 8,370,00 25.110,00

?NEFEIÏUNA DO

Pculistq
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clÁusutn reRcerm - Do REGTME DE ExEcuçÃo

3,1. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados de acordo com o Termo de Referència, da
Dispensa no 02'112020.

clÁusull eulRrl - Do AMpARo LEGAL

4,1. A lavratura do presente contrato decorre da realizaçâo da Dispensa no 02112020 realizada com
Íundamento no Artigo 40, da Lei Federal no 13.979/2020, e alteraçÕes posteriores.

4.2. A prestação do serviço foi adjudicada em favor da CONTRATADA, conforme despacho do PreÍeito do
MunicÍpio do Paulista, exarado no Processo no 07512020.

4.3, O presente contrato está vinculado à Dispensa no 02112020, para tanto deve ser interpretado ein
consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

cLÁusuLA eurNTA - DA ExEcuçÃo Do coNTRATo

5.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-á pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os PrincÍpios da Teoria Geral dos
Contratos e as DisposiçÕes de Direito Privado, na forma do Art. 54, da Lei 8.666/1993 e alteraçÕes
posteriores, combinado com o inciso Xll, do Art. 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA - DA ucÊNcn E DA EFIcÁcn

6.í O presente contrato terá a vigência de 03 (três) meses a contar da data de assinatura
de 07 de maio de 2020 a 06 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado por igual perÍodo.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

7.1.. As despesas serão decorrentes da seguinte Dotaçâo Orçamentária:

Nota de Empenho
Atividade: 4521 - Enfrentamento da emergência COVID - 19

Elemento: 3390.39 - Outros de Terceiros - Pessoa Jurídica

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@oaulista.oe.qov.br CNPJ 10.408.839/0001'17
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DESCRTçÂ0 QUANT UND MEDIDA

VALORES (R$l

uNrÁruo DrÁRro MENSAL
ToTAL (03

MESES)

PACIENÏES

PR0FtSSIONATS

Totais 2.911,20 97.33ô,00 2S2.008,00
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Fonte: 22140000 - Exerclcio Anterior - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes...

Valor dó Empenho Global: R$ 262,008,00 (duzentos e sessenta e dois mll e oito reais)

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS E DA ENTREGA

8.1. O serviço será prestado no Hospital de Campanha do Muryicípio do Paulista, em horários estabelecidos,
diaÍiamente, inclusive aos Sábados, Domingos e feriados.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. A Secretaria de Saúde providenciaÍá empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato;

9.4. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias corridos, após cada 30 (trinta) dias da prestação
dos serviços e com apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor técnico
competente, comprovando a prestação do objeto deste contrato.

9.5. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiveÍ em desacordo
com as especificaçÕes constantes no Termo de ReÍerência do Processó no, 063/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAçÃO

10.1. A Fiscalizâção/Gestâo deste contrato ficará a cargo do GestoÍ, a ser designado formalmente de
acordo com Art. 67 SS 1o e 20, da Lei 8.666/1993.

10.2. A CONTRATANTÊ é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

10.3. A supervisão dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, náo isenta ou diminui
a responsabilidade da CONTMTADA, na perfeita execuçáo de suas tareÍas.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

11,1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA, além das constantes nos Arts.69 e 70 da Lei n"
8.666/1 993, as seguintes:

11.1.1. Obedecer às especifìcaçÕes do objeto deste contrato;

11.1.2, Entregar o objeto nos prazos estipulados;

11.1.3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;

11.'t.4. ReÍazer imediatamente após comunicado da CONTRATANTE, o serviço mal executado, cuJa

comunicação documental será encaminhada a CONTRATADA.

11.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Adminisüação ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doìo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa
Íesponsabilidade à fÌscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

11.1.6. O retardamento não justificado na prestação dos serviços objeto deste contrato, considerar-
se-á como infreçâo contratual;

11,1,7. Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressÕes
limitados ao estabelecido no S 1o do Art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contÍatual;

11.1.8. Responder por todas as despeses diretas e indiretas que incidam venha a incidir sobÍe a

execução contratual, inclusiva as obrigaçÕes relativas a salários, social, impostos,
encaÍgos sociais e outras providências, respondendo obÍigatoriamente das
leis trabalhistas e especÍfica de acidentes do trabalho e legislagão
empregâdo ne èxecução deste contrato;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, - Paulista/PE CEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulista.pe.oov br CNPJ 10.408.83910001-17
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íí.1.9, Prestar os serviços-nas dependências do hospital de campanha, em horários eslabelecidos

diariamentê, inclusive aos Sábados, Oomingos e feriãdos. I

11.í.í0, A CONTRATADA obrigar-se-á a prodr.zi-las em local de sua propriedede e tranèportá-las

para o hospital de campanha, sem onerar o.custo.

I't.1.í1. Utilizar material descartável de qualidade comprovada, com especificidade adequada

(tamanho e capacidade) para comportar o porcionamento das refeigões para pacientes e

funcionários requisitadas pela Unidade.

íí,1.í2j Executjar os cardápios mensais de dietas gerais e especiais paÍa pacientes e funcionários

êlaborados oela CONTRATANTE.

11.í.í3, Responsabilizar-se pele qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive peÍente as

autoridades sáiìitárias competentes, suspendendo o consumo e substituindo por outÍos sempre que

houver suspeita de deteiioração ou contaminaçâo dos alimentos in natura ou preparados,

providenciaÀdo,'tte imediato, o encaminhamento para análise micÍobiológica

íí.í,14. Coletar amostras de no mÍnimo lOOg de todas as refeições preparadas, que deverâo ser

devidamentê acondicionadas em recipientes elterilizados e lacrados, mantendo-as sob Íefrigeração

aáequada pelo prazo de 72 (sot€nta ê duas) horas paÍa eventuais análises laboratoriais, conforme

a Resolução no. 2í6, 15/09/04 - ANvlSA.

íí.1.i5. Fornecer sache de sal, açúcar e adoiante, junto com as fefeiçóes destinadas a pacientes e

funcionários:

ii,l.í6. O transporte de atimentos prontos para o consumo deve obedec€r às normas téchicas que

possam garantii as qualidades nutiicional, sensorial, microbiológica e fÍsico química do:-?1oi^r-t"t'

besta foráa, os meios de tÍansporte de alimentos destinados ao consumo humano, reÍrigerados ou

nâo,devemgarantiraintegridâdeeaqualidadeafimdeimpediracontaminaçâoeadeterioração
do produto.

,l í,í.í7. Assegurar que os alimentos sejam transportados em condições que.evitem a contaminação

ou a recontam-inagâò, ou ainda a multiplicação dos microÍganismos êventualmente presentes.

12.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATANTE:

12.1.1. Exeícet a fiscalização da execuçâo do objeto contratado;

12.1.2.Tomartodasasprovìdênciasnecessáriasaofle|cumprimentodestecontrato'

12'.|.3.Efetuaropagamentodevido'deacordocomoestabe|ecidonestecontÍato;

12.1.4. Facilìtar por todos os meios ao cumpiimento da execução do objeto pela CoNTRATADA,

dando{he acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, S
cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidas; \tt
12.,1.5. Píestar aos empregados da CoNTRATADA informaçÓes e esClarecimentos que \ \
eventualmente venham a seisolicitados e que dÌgam respeito à natureza do fornecimento 0," t\ i
tenham a executar; r\t\
12.1.6. Comunicar por escrito a cONTF{ATADA qualquer irregularidade encontrada no Íornecimentq 

j{

12.1.7. Comunicar por escrito a CoNTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razóes

de sua nâo adequaçâo aos termos contratuais;

12.1.9, À CoNTRATANTE é Íeservadob direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o lumprim"Effi
especiÍicaçÕes e condiçÓes desta aquisição;

a/PE .C€P 5-3 401441

fone: gigg-gOgO E-riail: oaulista@oauìista.oe.oov br CNPJ 10 408 83910001-17 ,?#
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.r2'1.10.ApÓsaconc|usãodosserviçosserãoosmesmosana|isadosparaatestoeveriÍìcaçãode
sua conÍormidade com o objeto contratado

12,1,í1. promover, atravès de seu representante, o acompanhamento e a Íìscalização da execução

deste contrato, anotando em registro prÓprio as falhas detectadas e comunicando por escrito à

coordenação de Nutriçáo da sMõ - paulista, que se responsabilizará por propor ao setor competente

a aplicaçâo das penalidades previstas neste conkato de acordo com legislação em vigor' sobre

defeitos, iÍegularidades ou falhas constatadas na execuçáo dos serviços, fìxando prazos para as

devidas correçÕes.

12.1,12. l^fo(mat diariamente â contratada a relação de refeiçÓes dos pacientes e funcionários a

serem oferecidas no dia seguinte.

crÁusuue oectma tencetm - DAs coNDlçoEs DE HABILITAçÃo

13'I,AcoNTRATADAÍicaobrigadaamanter,durantetoqlaexecuçâodestecontÌato,todasascondiçôes
de habilitação e quatifcação 

""iôiiã. 
.ã iióËesso no. o75t2o2o, eh compatibilidade com as obrigaçÕes

oor ele assumidas.

ct-Áusut-l oÉctun ouanrl - Do vlsro DA AssEssoRlA luníolca

14.í.opresentecontratoterâoVistodaAssessoriaJurídicadaCoNTRATANTE'deaçordocomo
à"iau"reóioo no parágraÍo único do Art. 38 da Lei n o 8'666'í993

clÁusuue oÉcttul Qutltl - Do suPoRTE LEGAL'

15.1'Paraexecuçãodopresentecontratobemcomoparaaregu|açãodoscasosomissos,ap|icar-se-aa
Leino8.666de21/0ô/93,aLeino8'883de08/06/94,aLeino9'648de27t05|gSe,emespecial,aLei
FedeÍal no 1 3.97912020.

cr-Áusut-l oÉctml sexra - DA REsctsÃo

.|6.lodescumprimentodequa|quercláusu|aoudesimples.condicãodestecontrato,assimcomoa
execução do seu objeto em oesãco-rdo òom o estabelecido em suas ciáusulas e condições,d-ará dheito a

coNTRATANTE de rescindi-lo mediante notiÍicação expressa, sem que caiba à GoNTRATADA qualquer

direito, exceto o de receoer o estrììãìãioi"oit""pdnOente aos Íornecimentos realizados, desde que estejam

de acordo com as prescrições ora pactuadas

16.2 O contrato poderá ser rescindidoì

| - Por ato UNILATERAL da GoNTRATANTE, nos casos dos Inclso3 | a xll e XVll do AÉ' 78 da

Lel Foderal no 8'666/93, atualizada;
iì- aúiõÀúÈr-úerure, pãi-J"õtao àntre as partes, reduzido a termo no pÍocesso de licitação, desde

oue haia conveniência para a Administração; e
tit - .lÚotctlt-ueNTE, nos termos da legislagão

16.3 A rescisâo de que trata o item 16.2, inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências' sem

prelutzo dassangóes previstas neste contrato e na l-el Federel no 8,66611993, atualizada:

decorrentes do contrato até o limìte dos prejulzos causados ao

b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela CONTRAT estado e local em que se

CONTRATANTE, E dOSressarcrmenlo

a) Retençáo dos créditos
CONTRATANTE;

erìconÌrar:
c) Execuçâo da garantia contratual se houver' para

valores das multas e indenizaçôes a ela devidos

'olt
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - 53.401-441.

rone: eãgg-gogo E-úail: oaulista@oaulista.oe.oov br cNPJ 10 408 83910001'17
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ctÁusuu oÉcttrrtl sÉrnra - pENALtDADES

17.1. A recusa injustificada da CONTRATADA a assinar este contÍato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caíactetza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

'17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as segujntes sançÕes:

| - Advertência,
ll - Multa, nos seguintes termos:

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento,
por cada dia de atrasoi

b) Pela recusa a executar o serviço, caracteíizada em 10 (dez) dias após o vencimento do
prazo estipulado, de 20% (vintê por cênto) do valor deste contÍato;

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, 2% (dois por cento) do valor do bem
ou do serviço, por cada dia decorrido;

d) Pela recusa a corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o
serviço náo efetivado nos 05 (cinco) diaa que sè seguirem à data da rejeigâo: 10% (dez
poÍ cento) do valor do seÍviço rejeitado.

lll - Suspensão temporária de participar em Iicitação e impedimento de contratar com a
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

lV - DeclaraçÕes de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrìdo o prazo da sanção
aolicada com base no item lll acima.

17.5. Pelos motivos que se seguem, principa|mente, a CONTRATADA estará sujeita às penaljdades
tratadas nos incisos I e ll do item 17.2 acima.

a) Pelo descumprimento do prazo de execuçâo do serviço/fornecimento;
b) Pela recusa a atender alguma solicitaçâo para correçáo da execuçâo do serviço,

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias útsis,
contados da data da rejeição, com a notiÍìcação devida;

c) Pela não execuçáo do serviço de acordo com as especiÍcaçÕes e prazos estipulados neste
contralo.

17.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA fìcará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades reÍeridas no Capítulo lV da Lei Federal n" 8.666/1993.

17.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulatìvamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuÍzo das perdas e danos cabÍveis.

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAçÃO A DISPENSA

18.1. Este contrato Rca vinculado à Dispensa n" 021120?0, cuja realizaçáo decorre de autorização da

Secretaria de Saúde do iilunicípio do Paulista constante do Processo no 07512020.

18,2, São partes integrantes deste contrato g Termo de Referência do
apresentada pêla CONTRATADA constantes do referido processo.

no 02'l 12020 e e proposta

@

18,3, A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação
do Paulista, exarada no Ofício no 561/2020 - SAF/GABTSMS'

de Saúde do MunicÍpio



.rf*. PnEFÊrïuiA Do

{*:*}Poulistq-Lu"--
-aËf- ôhà{hodiu,p.&ti&derpcwci

EcR_ETARTA DE ASsuNTos luRíotcos
CLAUSULA NONA - DAS DTSPOSTçOES FTNATS

19.1. Aplicar-se-á a Lei Federal no 8.666/1993, com suas posteriores modificaçÕes, nos casos omissos do
presente contrato.

19.2.É. competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do
Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como
contrato em 04 (quatro)
depois de lido e achado

Secretária de

de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual

, vai assinado pelas partes contratantes.

Paulista/PE, 07 de malo de 2020

UJot {ìu<,W-we!a^
lnowa Solugões em Fornecimento de

Alimentos Preparados Elreli
Contratante Contratada

Vo8 9rt 3oV @oln tulq qq - (u

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE'CEP 53.401-441.
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.qov.br CNPJ 10.408.839/0001-17
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SEcRETARTA DE AssuNTos JURÍDtcos

EXTRATO DO CONTRA

CoNTRATo No. 09{J2020
PRocEsso LtctTATóRro N.. orí2020
DTSPENSA N" 021/2020
PORTARIA: 07812020, datada do 21 dê janeiro dê 2020
FUNDAMENTAçÃO LEGAL: Artigo 4", da Lei Federal no 13,979/2020 e alteraçÕes posteriores.

CONTRATADA: INOWA SOLUçÕES EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI

CNPJ/MF: 28.637.1 1710001-08

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação dos pacientes e ÍuncionâÍios no Hospitalde Campanha

do Município do Paulista/PE
VALOR TOTAL: R$ 262.008,00 (duzentos ê s€ssonta ê dois mll B oito roais)
NOTA{S) 0E EMPENHO: 2020-860
ATIVIDADE(S): 4521 - EnÍrentamenlo da emergência COVID - 19 / ELEMENTo(S): 3390.39- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Juridica / FOÌ{TE: 22140000- Recursos SUS - Receita Exercicio Anterìor

TIPO 0E EMPENHO: Global.

PRAZo(S): Vigência de 03 (três) meses corridos, contados de 07 de maio de 2020 a 06 de agosto de 2020, podendo ser prorrogado por

igual periodo.

ASSINATURA: 07 10512020

Fabiana Damo Bernart
Secretáia de Saúde.

DE DESIGNACÁO DE SERVIDOR PARA FISCALIZACÃO DE CONTRATO

Fabiana Damo Bernart, Secretária de Saúde, afavés do presente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como r€sponsável

pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n'8.666/1993, devendo infoÍmar à

AdminÌstração sobre evenfuais vicios s irreguladdades, propor soluçÕes e sançÕes que entender cablv8l para a regularização das Íaltas

e defeitos observados, conforme dispostos no contrato reÍerido.

O servidor declara n€ste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funçóes, ds acordo com a Lei n" 8.666/1993 ou aos

termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sançÕes previstas na referida Leie nos regulamentos prÓprios, sem prelulzo

das responsâbilidades administrativas, civil e criminal poÍ culpa ou dolo tenha dado causa.

Fabianâ Demo BeÌnart
Secretária de Saúde .

PUBLTCAçÃO NO DlÁRlO OFICIAL

o.o.n.e.pet]-t0íffi .D.o.u: 

-r-t-.D.o.E.pE(cEPE): 
. r /

t\

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401441 .

Fone: 3433-3636 E-mail: pgsjigla@.pê-UlElê.pegoy.bI CNPJ 10.408 83910001-17
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Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/000í-23
Fundo de Sande da Cidade do Paulista
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 860

Data: 07 t05t2020 Anexo: 0 Valor: 262.008,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Progr.ama: 10 122 2904

No da Ficha: í 737
APERFEIçoAMENTO DA ATENçÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Modalidade: 1:Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4521 ENFRENTAMENTo DA EMERGÊNCIA COVID-19

Elem. Despesa 3390.39 Outros ServiÇos de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 22140000 ExercÍcio Anterior - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientel

SubElem. Emp.: 027 FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO
do Governo Federal - BlocoFonte de Recursõ 37-TransÍerências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Aditivo N" Data Inicial Data Final

Fúvorec.:
CPF/CNPJ:

35231 TNOWA
28.637.1 1710001-08

ldent.:

Endereco: RODOVIA PE 01,234
Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 53.010-580
Cód. Banco: 033 Agència:-

EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS EIRELI
lnsc. Mun: lnsc. Estadual:

Cidade: OLINDA
Fone: 8134496997

4047 - C/C: 13002555 -8
Fax:

Aq. Hìstórico: Unid. Quantidade Valor Unit. Velor Total

CONT, DE EMPRESA ESPECIAIIZADA PARA PRESTAçÃO DE
SERVICOS DE AUMENTACÃO DESTÍNADA A PACIENTES E
ruNctoNÁruos, pARA ATENDER o HosptrAr DE cAMPANIIA
Do MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE, NESTE MOMENTO DE
PANDEMIA DO COVID.Ig. CONF, PROC. 075/20, DISPENSA DE
Lrc, 02r12020. (PARA coNFEcÇÃo DE coNTRÁTo)
VALOR CONF. OF. 3I5/2020. CPL.SAUDE.

SubAçÕes

Seldo Ant. Orç. 408.505,00

Jessica Goncalves Costa

Agente OrçamentárioJ?"

Pessoa Atesto Liouidacão:

Dt. AtEsto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Atual 146.497,00

ww!v.publicsoít com.br - Publicsott contabilidade - vsrsáo 2020.29.0.0 _(83)3022'0800


